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 1. ภาระงานทสี่วนงานกาํหนด (16 คะแนน)
2. มาตรการตดิตามภาระงาน กาํกบัการเลือน  

     เงินเดือนไม่เกินรอ้ยละ 2
3. แผนการประเมินผลการปฏิบตังิานรอบปี 2565

1

การรบัฟังความเห็นและชีแจง :

โดย ...กองบริหารทรพัยากรบุคคล

    - ทบทวนหลงัจากการนาํหลกัเกณฑฯ์ ไปปฏิบตัิ
    - แนวทางการพฒันา การกาํหนดเกณฑ ์เพือ
      ประเมินผลฯ และมาตรการตดิตามภาระงาน

2

วตัถุประสงค ์:  

โดย ...กองบริหารทรพัยากรบุคคล
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3

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน
องคป์ระกอบและคะแนน

องคป์ระกอบ คะแนน

ผลสมัฤทธิงาน  80

สมรรถนะ 20

รวม 100

โดย ...กองบริหารทรพัยากรบุคคล

4

การประเมินผลฯ ตามสายงาน
ภาระงาน/
ประเภท
บุคลากร

ผลสมัฤทธิงาน พฤติกรรมการ
ปฏิบตัิงาน

คะแนน
รวม

สายวิชาการ
ภาระงานวิชาการ
(สอน วิจยั บริการ
วิชาการ อืน ๆ)

ภาระงานทีส่วน
งานกาํหนด

สมรรถนะ
(Competency)

คะแนน    64 16 20 100
สายสนับสนุน ภาระงานประจาํและ

งานพฒันา
ภาระงานทีส่วน

งานกาํหนด
สมรรถนะ

(Competency)
คะแนน    64 16 20 100
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ภาระงานทสี่วนงานกาํหนด 
(16 คะแนน)

โดย ...กองบริหารทรพัยากรบุคคล

5

ส่วนท ี1

**หลกัการรายการภาระงานทสี่วนงานกาํหนด**

ภาระงาน กาํหนดภายใตก้รอบ
         

 1. สดัสว่น 20 %                                   
2.  16  คะแนน
3. กาํหนดเกณฑ/์   
 ตวัชีวดัฯ/การ 
 ประเมิน
4. แจง้บุคลากร
ทราบก่อนทุกครงั

• เชิงยุทธศาสตร์

• สนบัสนุนงานสอน/
วิจยั/บริการวิชาการ

• ภารกิจทสี่วนงาน
กาํหนด/การมีส่วน
ร่วมทาํภารกิจในส่วน
งาน/ตา่งส่วนงาน / 
มหาวิทยาลยั

เงือนไข
แตล่ะรายการ ฯ สามารถ
ปรบัเปลียนไดต้ลอดเช่นปรบัช่วง
รายงานผลแตล่ะครงั

 หากสว่นงานกาํหนดรายการ ฯ 
ใหม่ใหป้ระกาศบุคลากรทราบ
ทุกครงัก่อนทาํขอ้ตกลง ฯ และ
แจง้ใหม้หาวิทยาลยัทราบ
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ภาระงานทสี่วนงานกาํหนด 
(16 คะแนน)

โดย ...กองบริหารทรพัยากรบุคคล

7

กาํหนดภาระงาน/กิจกรรม หวัหนา้สว่นงาน

การประเมินผลฯ ประธานกรรมการประเมินฯ

เหตุผล เพือใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมและปฏิบติังานตามยุทธศาสตร/์
แผนปฏิบติังานฯ ของส่วนงานและสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรแ์ละ
แผนปฏิบติังานฯ ของมหาวิทยาลยั

1.ความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร/์สนบัสนุนงานสอน/วิจยั/
บรกิารวิชาการสนับสนุนงานสอน/ภารกิจทีสว่นงานกาํหนด
2. ขอ้ด/ีจุดเด่น 
3. แนวทางการปรบัเปลียน/พฒันา
4. ขอ้เสนอแนะอืน ๆ
1. วิชาการ

โดย ...กองบริหารทรพัยากรบุคคล

8ภาระงานทสี่วนงานกาํหนด 16 คะแนน
ประเด็นขอ้เสนอแนะ/ความเห็น :
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มาตรการติดตามภาระงานโดย
กาํกบัการเลือนเงินเดือนไม่เกินรอ้ยละ 2

โดย ...กองบริหารทรพัยากรบุคคล

9

ส่วนที 2

มาตรการติดตามภาระงานโดย
กาํกบัการเลือนเงินเดือนไม่เกินรอ้ยละ 2

โดย ...กองบริหารทรพัยากรบุคคล
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1. ประกาศฯ ความกา้วหน้าของผูด้าํรงตาํแหน่งวิชาการ 
          2. ประกาศฯ ติดตามภาระงานและผลงานทางวิชาการฯ  
              ผูด้าํรงตาํแหน่งวิชาการฯ
          3. ติดตามภาระงานของผูด้าํรงตาํแหน่งชาํนาญการ 
              ชาํนาญการพิเศษฯ
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ความกา้วหนา้ของ
ผูด้าํรงตาํแหน่งวิชาการ

โดย ...กองบริหารทรพัยากรบุคคล
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1.การศึกษาต่อ
2. ขอตาํแหน่งวิชาการ

ติดตามภาระงานและผลงาน
วิชาการของผูด้าํรงตาํแหน่งวชิาการ

วตัถุประสงค ์:
- เพือพฒันาตนเองและความกา้วหน้าการเขา้สู่ตาํแหน่งวิชาการ
-เพือกาํหนดและรกัษามาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูด้าํรงตาํแหน่งวิชาการ
-เพือติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการของผูด้าํรงตาํแหน่งวิชาการ
-เพือส่งเสริมการพฒันาองคค์วามรูอ้ยา่งเหมาะสมต่อการดาํรงตาํแหน่งวิชาการ

  สายวชิาการ

พฒันาตนเองและสรา้งผลงานตาม
มาตรฐานฯ ทีกาํหนด

ติดตามภาระงานของผูด้าํรง
ตาํแหน่งชาํนาญการ ชาํนาญการ

พิเศษ ชาํนาญงานพิเศษฯ

12

วตัถุประสงค ์:
- เพือพฒันาตนเองและความกา้วหน้าการเขา้สู่ตาํแหน่งชาํนาญการพิเศษฯ
-เพือกาํหนดและรกัษามาตรฐานภาระงานของผูด้าํรงตาํแหน่งชาํนาญการพิเศษฯ
-เพือติดตามความกา้วหน้าของผูด้าํรงตาํแหน่งชาํนาญการพิเศษฯ
-เพือส่งเสริมการพฒันาองคค์วามรูอ้ยา่งเหมาะสมต่อการดาํรงตาํแหน่งฯ

  สายสนับสนุน

พฒันาตนเองและสรา้งผลงานตาม
มาตรฐานฯ ทีกาํหนด
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1.ดา้นหลกัเกณฑ/์วิธีปฏิบตัิ
2. ข้อด/ีจุดเด่น 

3. แนวทางการปรับเปลยีน/พฒันา

4. ข้อเสนอแนะอืน ๆ

1. วิชาการ

โดย ...กองบริหารทรพัยากรบุคคล

13

มาตรการติดตามภาระงานโดยกาํกบัการเลือนเงินเดือนไม่เกินรอ้ยละ 2

ประเด็นขอ้เสนอแนะ/ความเห็น :

แผนการประเมินผลการปฏิบตังิาน
รอบประเมินประจาํปี 2565

(1 มิ.ย.64-31 พ.ค.65)

โดย ...กองบริหารทรพัยากรบุคคล

14

ส่วนที 3
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การพฒันาระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
รอบประเมินประจาํปี 2565

15

1. ภาระงานทีส่วนงานกาํหนดประเมินปีละ 1 ครงัพรอ้มกบัภาระงานอืน ๆ
2. ปรบัระบบ TOR Online และ Competency Online โดยใหเ้ขา้ช่องทางการใช้

ระบบเดียวกนั
3. เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลยั กรณีไม่ผ่านการประเมินฯ ทาํคาํมนัและพฒันา

ตนเองในครึงรอบการประเมินถดัไป (6 เดือน) ตอ้งผ่านการประเมิน หากไม่
ผ่านตอ้งออกจากงานภายใน มกราคม ปีถดัไป

4. ปรบัใหบุ้คลากรทุกคนจดัทาํในระบบออนไลน์ 
5. สายวิชาการทีปฏิบติังานดา้นบริหาร จดัทาํขอ้ตกลงและประเมินฯ ใน

ระบบออนไลน์

แผนการประเมินผลการปฏิบตังิาน
รอบประเมินประจาํปี 2565

16

ลาํดบั วนัเดือนปี กิจกรรมในระบบออนไลน์
1 30 พ.ย. 64 พฒันาระบบ TOR & Competency เวอรช์นัใหม่เสร็จสิน

2 1-3 ธ.ค. 64 อบรมระบบใหก้บัผูใ้ชง้าน

3 6-12 ธ.ค. 64 Admin กลางและส่วนงานเตรียมขอ้มลูฯ

4 13-31 ธ.ค. 64 จดัทาํขอ้ตกลงฯ รอบ 1/2565

5 1-23 ม.ค. 65 รายงานผลการปฏบิติังานรอบ 1/2565

6 24 ม.ค.-13 ก.พ. 65 กรรมการประเมินผลการปฏบิติังานและกลนักรอง
ผลการประเมินฯ 

ดงันัน ตน้รอบประเมิน ม.ิย.64 ขอใหท้าํขอ้ตกลงเป็นเอกสารหรือตามแบบฟอรม์  
         (word/excel) แขวนในเว็บกองบริหารทรพัยากรบุคคล
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